Hur tar ni emot era besökare?

Avlasta receptionister och vakter
Vi har byggt och levererat besökssystem sen 2006 till både mindre företag och till stora koncerner.
Check In är ett mycket komplett besökssystem som fungerar för alla typer av kunder. Små kontor
som vill ersätta liggaren på disken med ett digitalt besökssystem, stora organisationer som vill
spara pengar på effektivare bemanning genom självbetjäning och automation.
Check In är en av säkerhetsprodukterna från SystemHouse Solutions AB som är en del av
Bravidas koncern. Vi gör våra kunders investeringar lönsamma. Vi har sänkt kostnaderna för
besökshantering med upp till 90% för kunder som valt att helt automatisera sitt besöksflöde.
Vi har mycket lång erfarenhet av säkerhet, passagesystem och besöksflöden. Vi vet också hur
viktigt det är att alla besökare hanteras på ett trevligt, säkert och effektivt sätt med bibehållen
service i en snygg och modern miljö.
Check In är en investering som ger snabb avkastning. Med ett självbetjäningssystem i era receptioner
kan ni bemanna efter behov och där det behövs som mest. Vi delar gärna med oss av vår kunskap
och erfarenhet från de lösningar vi hjälpt stora och små organisationer med i olika länder.

Vår storlek är vår
styrka och våra kunders
trygghet, nu och många
år
framöver.

Med licenserna Base, Premium och Enterprise samt hårdvara i olika utföranden och prisklasser
kan vi erbjuda våra kunder exakt den lösning som behövs i varje unikt fall.

Vilken licens passar er verksamhet?
Licens

Base

Beskrivning
Base har alla grundfunktioner man kan förvänta sig av ett besökssystem. Ersätter
besöks-liggaren på disken. Base kan konfigureras till att skicka sms när era besökare
checkar in. Snabb och enkel installation, molntjänst ingår.
Komplettera med kiosk, minikiosk på disken eller enbart skrivare och skanner till receptionen, ni väljer nivån på hårdvara.

Premium

Premium möjliggör stora effektiviseringar i vilken besöksmiljö som helst. Denna licens
hanterar även SIP-telefoni vilket gör att receptionen blir helt avlastad. I Premium kan ni
ansluta upp till 8 st kiosklicenser och 8 st receptionsklienter.

Enterprise

Alla våra funktioner och tilläggsmoduler ingår. Inga begränsningar i antal receptioner
eller kioskklienter ni kan ansluta till hela er organisation, var det än är.

Base

Premium

Enterprise

Mycket prisvärt besökssystem.

Marknadens mest kompletta
besökssystem.

För större organisationer med höga
krav på besöksflöde, integration
och säkerhet.

Passar det mindre kontoret med
enklare behov för besökshantering.
Ersätter liggaren på disken med ett
digitalt besökssystem.
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Passar organisationer som vill
spara pengar och effektivisera.
Total avlastning i receptioner

Passar företag med många anläggningar, kontor och receptioner.

Hur vill ni bli kontaktade av era
besökare, uppringning eller sms?
Check In kan konfigureras så att det ringer upp er när ni har besök
eller att det sänder ett sms som avisering. Vi använder oss av
SIP-telefoni och den kan anslutas till er egen IP växel eller genom
en tjänst vi förmedlar.
När systemet ringer upp din telefon har du döpt numret i din telefon
till t.ex. “Besökare reception Storgatan”.
När du svarar talar en röst om för dig vem som söker dig i receptionen, precis så som receptionisten skulle gjort.
Du får anvisningar om att trycka 1 om du vill bekräfta eller 2 om du
vill tala med din besökare.
Du kan du ge anvisningar till din besökare eller be denne vänta i
receptionen om du är aningen sen.

Hur vill ni att det ska se ut och
fungera före under och efter installation?
Låt oss vara med när ni planerar er
reception och ert flöde av medarbetare och
anställda.
Vi är specialister på besökssystem,
passage, larm och brand och kan ge er
ovärderlig stöttning i era beslut.
Vi hjälper er med planering, driftsättning
och montering så att allt blir som ni tänkt er.
Vi ingår i Bravidakoncernen och har service
och support i hela Norden och partners

Som alternativ till att besökssystemet ringer upp besöksmottagaren kan ni välja SMS-avisering. När besökaren registrerat sig
sänds sms med information om besökarens namn, företag och
telefonnummer till din telefon.
Check In hanterar förbokade grupper mycket snabbt direkt på skärmen varpå besöksmottagaren får samtal eller sms om sin grupp

Webgränssnitt
För större organisationer innebär det att ett stort besöksflöde
ska hanteras varje dag av receptionister eller vakter. Då använder
receptionen vårt webgränssnitt i sina vanliga datorer och skärmar i
receptionen. Vi kopplar skrivare och skanners till Check In så att receptionen kan hantera besökare manuellt, grupper kan föranmälas
och brickor kan skrivas ut i förväg.

Komplettera med en eller flera besöksterminaler i receptionen så
kan stora mängder besökare checka in samtidigt utan problem.
De kan få hjälp när det behövs och personalen i receptionen kan
fokusera på service och säkerhet.

Smarta funktioner direkt på skärmen
Check In hanterar frågeformulär, bilregistrering, taxibeställning,
post/bud, gruppincheckning och event genom smarta funktioner
med tidsställda knappar som ni själva administrerar.
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Fungerande och säkra lösningar nu och i framtiden

Avlastar receptionister och vakter
Ökar säkerheten
Sänker driftskostnader drastiskt för receptioner
Licenser i tre olika nivåer för att passa alla kunder
Molntjänst ingår i licenserna
Web interface och responsive design
Inbyggd IP-telefoni (SIP) /SMS avisering vid besök
Reläöppning med IO-kort mot speedgates och dörrar
Integration med passagesystem
Integration med Exchange och Outlook/Office365
Synk med ert AD (personaldatabas)
Snabb installation av programvara och klienter
Tidsställda knappar för taxi, kurser, post/bud
Snabb in och utcheckning med QR-koder
Lätt att använda för besökare och besöksmottagare
Installation och service i hela Norden
Trygghet med serviceavtal
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Besöksterminaler
Tillgänglighet kan vara ett krav från myndigheter, därför är våra golvstående kiosker är i rätt höjd för
alla era gäster. Skärmen är lika lätt att skriva in sig på oavsett om du står upp eller sitter i rullstol. Vi
erbjuder pekskärmar på receptionsdisken, så kallade Miniskiosker. Vi har även hårdvara att bygga in i
receptionsmöbler då det är ett önskemål från t.ex. arkitekter och konsulter som ritar receptioner.

Golvstående kiosker
Alla våra besöksterminaler har pekskärm för incheckning.
Kioskerna har all hårdvara inbyggt med lås till en dörr på fronten. Vi använder enbart hårdvara anpassad för att klara av drift dygnet runt alla dagar
i veckan under flera års tid.
I de låsta kioskerna finns det inbyggt en 22 tums pekskärm, industridator
(CPU), termoskrivare för besöksetiketter med plats för pappersrullar som
rymmer 500 utskrifter till era besökare. QR-skanner, högtalare och mikrofon
för att hantera samtal via kioskerna. I vissa fall bygger vi in reläkort i kioskerna då de ska öppna en dörr direkt från kiosken.

Minikiosker
Vill ni hellre ha en pekskärm på receptionsdisken eller på en hylla tillsammans med skrivare och skanner går det utmärkt. Vi använder så kallade
Minikiosker till detta. Det är POS-datorer (Point of Sales) som har dator och
skärm inbyggt, allt i ett hölje. De är snygga och passar fint på receptionsdisken eller på en hylla.
Vi levererar Minikioskerna kompletta med skrivare och skanner och de kan
konfigureras för telefoni eller för att sända sms då era besökare anlänt.

Kundlounge med besökskiosk för självbetjäning

Skräddarsydda och inbyggda system
Ibland passar varken en golvstående kiosk eller en Minikiosk på receptionsdisken.
När våra kunder planerar att bygga en ny reception händer det att arkitekter
och konsulter kommer med förslag där besökssystemet integreras i receptionsmöblerna, eller i en vägg. Det är viktigt att vi är med tidigt i processen
eftersom de som ritar receptionen inte har så stor kunskap om hårdvara
och lösningar för våra besökssystem.
Vi hjälper gärna till med förslag och idéer för inbyggnad i receptionsdiskar
så att det blir precis som ni önskar. Planeras allt rätt från början blir besöksflödet bra för era besökare och inte minst för er själva.
Våra installationspartners inom Bravida-koncernen eller våra externa partners hjälper er att installera, driftsätta samt med service och supportavtal.
Vi finns i hela Norden med kontor nära i stort sett alla städer och med partners utanför Norden.

Exempel på Check In monterat i en vägg
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Receptionister blir
mer rörliga och effektiva
om ni avlastar dem med
självbetjäning i er reception.

Receptioner och kundlounger
Vi har lång erfarenhet av besökssystemoch hjälper er gärna med idéer om hur ni så smidigt som möjligt kan utforma
er reception med besökssystem, passagesystem, QR-läsare för grindar, dörrar, speedgates.
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Integrera Check In

Funktioner och integrationer
Besökssystemet Check In skapar ett smidigt flöde från det att ni bokar rum och bjuder in era
deltagare till ett möte hela vägen till incheckning. Besökare kan snabbt registrera sig och du som
besöksmottagare får besked om att besökarna anlänt. Välj de funktioner och integrationer ni önskar
samt hur ert besöksflöde ska fungera från ingången hos er till mötesrummet.

I er miljö eller vår molntjänst
Vi driftsätter Check In i er miljö eller i vår
molntjänst. Personaldatabasen kan synkroniseras med ert AD. Er personal kan även
logga in med påkopplad “single sign on”
funktion (sso), eller skapar de ett eget lösenord. I administrationsgränssnittet sätter
ni behörigheter för personal, receptionister
och administratörer. Till företagshotell kan
man även sätta behörighet per företag för
viss personal.

Förboka via Outlook
Personalen bjuder snabbt in sina besökare
direkt i förbokningsfliken i besökssystemet. Grupper kan importeras via Excel,
besökare kan föranmälas manuellt. Ni kan
också välja att hämta förbokningar från er
Outlook. Check In läser av att ni bokat ett
rum och bjudit in externa deltagare. Ni får

ett mail med en länk och en fråga ifall ni
även vill förboka besökarna i besökssystemet Check In. När ni klickar på länken
öppnas förbokningen och allt är klart och
ifyllt med plats, tid, besökarnas namn och
e-mailadress tillsammans med en personlig QR-kod.

QR-invite med all info om
mötet
Mailet med inbjudan sänds till era besökare
kvällen innan mötet och när de anländer
blir det en snabb incheckning i kiosker eller
speedgates. Tiden då QR-koden skall gälla
ställer ni in när ni gör inbjudan antingen i
gränssnittet, eller följer det med tiden ni
satt för mötet ni bokade i Outlook.

besökaren har anlänt samt att grinden
öppnas.

Integration med passage
Check In kan integreras med ert passagesystem. Då kan ni tilldela tidsstyrd
access i de zoner ni vill åt besökare eller
entreprenörer med giltiga passagekort
som finns inlagda i ert säkerhetssystem för
korthantering.
Vårt eget passagesystem Integra har allt
klart och förberett för integration med
besökssystemet Check In.
Vi har öppna API för andra passagesystem
då det är aktuellt.
.

Era besökare kan också checka in redan
ute vid en grind i en QR skanner varpå ett
sms sänds till besöksmottagren om att
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info@systemhousesolutions.com
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